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, să se loveasca in intel'esele 
~ franeeze, • 

- Cannes. 
Această chestiune a. dato

De importanta conferillţit perioasă să se ceară acesteia I'iilor Gel'l1lftuiei, va fi relull.tă 
ce se deschide la Cannes, de- din urmă să plateasca fix. la Cannes, şi tn examinarea 

ru pinde intr'o bună măsura lilli- aceea ce datoreşte naţlullilor chestiunei, -Franţa, după câte 
ile . ştea şi pacea EUI'opei ~i trau- Iuvingătoare. se anunţă va fi alatul'ea de 

Conferinţa de la 
uI 

şarea pe cale de lmp~ciuil'e Pusă în situaţie sa pla- Belgia, Căutând tot d.e o data 
:- 3 diferelldeloJ' ce există astazi, tească până ]0. ultima centimă, Ba se atragă în Spl'O o acţiune 

nu numai lutl'e popoare ce nu Germania Îşi va nimici până comună, hotărâtă şi Italia, ale 
de mult s'au duşmănit şi s'au şi ultimele sa.le reSUl'de finan- căreia relaţiuni cu republica 

şi luptat între ele, dur chiar şi ciare, iar ca rezultat final franceză, se' raciseră În ulti
,n· . Intre naţiuni· amice, in timpul marca germana nu va mai îu- mut timp, din cauza interpl'o
~ri razboiului şi apăratoare ale a- semna nimica şi nu se va pu· tărilor- apăl'Ute în presa ita
~7 celoraşi cauze sfinte şi ale ace- tea reface nici o datil, faţa Bană, relativ la declaraţiile 

luiaş mare ideal. de cUl'sul mondial al schim- atl'ibuite reprezentanţilor fran-
r. Discuţiile ce VOl' avea loc bului. cezi la Wasingtoll. 18. 

. la Cannes, vor Ul'mMi In Pl'i- Distl'ugel'ett economică a __ .,.. ..... ...,..._-_._. ____ ...... _ ...... __ wI" ___ ' __ _ 

:> mui rând chestiuni1e comer- Germaniei nu al' Însemna tnsă 1 
Il ciale şi financiare, plecftnd tusa. nimica daca. ea nu ar însemna, O distinctie scolară. 

In această operaţie de la pune- In aeelaş timp şi o pierdere • • 
12 tu! de vedere că numai re- ireparabilă pentru Anglia din Ni se aduce]a cunoştinţă 

solvarea problemelor de ordi- punctul de vedere al legatu- că tn urma dispoziţiilor luate 
. nul arMat mai sus, poate sa. rilor comerciale şi industri- de autorităţile de reSol't din 

apropie naţiunile şi să le ale. Cluj, s'a dispus să se acorde 
~ţi faca. să eonlucreze împl'e- In consecinţA, statul en- unui d, profesor, streiu, din 
IlS, una. glez, se arată dispus să I'e- localitate, o ultimă gl'adaţie tn - Toate statele ce vor hUl nunţe la ni:;: te bani convenţionali tnvăţămttnt, un fel de grada

parte la conferinţa de la şi la o datorie cu o valoare I ţie aşa zisă de onoare, ce se 
• Canues, trebuesc considerate ca rela~ivă,. cu condiţia să poat.a. atri~ue vechin~ei în şcoală şi 
, fiind pătrunse de aceleaşi con- Să-ŞI aSIgure un debu!;!eu 81- i merItelor speCIale. 

vingeri şi de aceleaşi aspira- gur şi o piaţA de plasare Nu vom aprecia sic ea 
.e puni Inspre o Jntelegere paş- sigură a produselor en~ meritele In vederea cărora 

niea. şi fericită. gleze, s'a găsit cu cale Să se a-
I Naţiunile tnsă nu au ace- Inpunându-se "de la punctul corde unui profesor strein de 

• leaşi interese şi nici aceleaşi acesta de vedel'e economic~ naţionalitatea noastră, distinc
vederi relativ la modul de' Anglia a. putut să ia pe faţă, ţia tn chestiune "şi aceasta 
asigurare a operei de pace şi tn atâtea rândul'i apărarea pentru motivul că deşi nu cu

'1 de înţelegere şi tocmai fap- Germaniei, până la a lovi tn noaştem activitatea culturală 
tul acesta constitue partea to- interesele franceze, spl'e ma- a acelui d. profesor, ne place 

7 grijorătoare relativ la discuţiile rea spaimă a guvernului fran- să nu ne Indoim nici un mo-
:0. ce vor avea loc. cez. ment de valoarea acelei ac ti-

In primul rând trehueşte Cu totul alta este tnsă vitaţi. 
reţinut faptul că tnpl'ejurări şi politica şi cu totul altele ve- lviai mult de cât atâta, ad
nevoi deosebite pentru Franţ,a derile Fr'autei, care cere cu mitem In principiu, că profe
~i Anglia, au făcut ca cele insistenţă ca Germania să pla- sOl'ii din minoritate pot fi 0-
două ţări să nu poată avea tească în conformitate cu obli- biectul celor mili" delicate 11-

aceleaşi ţeluri politice inter- gaţiile din tratat. Situaţia fi- tenţii din partetl, statului 1'0-. 

naţionale şi nici aceiaşi poli- nancial'ă a Franţei nu permite mân, intru cât alăturea de cor
tica economică. acesteia Să renunţe la datoriile pul nostl'U didactic din In-
După multe frământări şi ce are de incasat, fără a ex- treaga ţal'ă, acei profesori, 

discuţiuni şi dupa indelungate pune statul la o catastrofă fi- aduc contribuţia 101' de muncă, 
examinări ale situaţiei Anglia, nanciară şi această părere a pe cal'e noi o dorim des"inte· 
prin bărbaţii ei de stat a a- dlui Briand, susţinută de iu- l'esata. şi rodnică, la rezolvirea 

:;; juna la concluzia că poporul trenga republica franceză a problemei culturale ce preo-

6 
englez nu tI'ebue să aibă faţă 1 fost repetată Aliaţilor ori de cupă astazi toate naţiunile. 

· de Germania o atitudine tira- câte Qri a fost nevoe şi ori de Dacă ne miră InsA ceva, 
ii9 niCă şi Că nu este nevoe im- I câte ori s'a căutat de Anglia este faptul că acordnrea uiti· 

mei gradaţii, nu a fost ince
puta la Arad cu un român, 
care prin tl'ecutul său şi prin 
activitatea. sa desfaşurata. in 
şcoală1 tU' fi meritat şi o dis
tinctiulle specială, după cum 
merită şi stima. respectuoasă 
cuvenită, profesorilor bătrâni, 
apostoli ai culturei şi ai tnvă
ţămAntului nostru romAnesc. 

Spunând cuvintele acestea 
şi formu]âud această reflexie 
fi. noastr{l., ne vine In minte 
imagina patriarhală şi totuşi 
robustă a bătrAnului profesor 
George Pap, decanul corpului 
didactic din Arad, şi probabil 
unul din puţinii luminători ai 
neamului, cari pot reven
dica. onoarea de 3 avea. 13 3(}0 

tivul lor 40 de ani de lnvi
ţămAnt. 

Patru zeci de ani f de luptă 
continuă cu ignoranţa; patru 
decenii de activitate pentru 
Intronarea. luminei 1n minţile 
tinerelor generaţii; patru de
cenii de apostolat şi de apa.
rare a Românismului şi a ore
dinţei strămoşeşti. 

In tot acest impozant in
terval de timp, bătrânul pro
fesor a participat la toate ac
tele mari ale neamului . şi la 
toate isbândele, pAna. Ia cea 
mai mare şi la cea din urma. 
isbAuda. a Românismului, 

Un nume, deci, legat de 
şco al ii. şi o conştiinţA legata 
de cultura. românea.scă şi mai 
pre sus de toate, o figură de 
român, bătrân şi verde şi un 
exemplu Inalt şi moral pentru 
urmaşi. 

Ar fi meritat, credem, bă
trânul profesor, sii. aiba cel 
dintâi 1 pentru atătea. merit~, 
distincţiunea. ultimei gradaţii, 
a. gradaţiei de merit şi o
noare. 

Facând aceasta~ autorităţile 
şcolare din Cluj, ar fi arătat 
ca. nu sunt streine de oamenii 
şcoalei şi de situaţia şcolara., 
şi al' fi dat o dovada, tn ace
laş timp, că In sufletele lor 
exista via dorinţă de a se re
cunoaşte meritele bMra.ni1or 
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GAZETA ARADULUI 11 Ianuarie 19~2 -
luminători culturali ai Ardealu
lui, cum şi respectul pentru 
trecuturile nobile şi generoase, 
mai ales când ele sunt gra
vate, tn 1nvăţământ şi în 
marmura aducerilor aminte 
ale istoriei culturale arde~ 
lene. 

In chestia dispensei 
militare. 

prima manifestaţie social-culturală pe Pentru dnii abonati. 
care o organizează. studenţi mea uni- , 
versitari din Criş'iua in Arad după I~a 23 Deet~m,vrie s'uu 
pauza Indelunga,ă, de mai bitle de i 11 It 1 I d 

Spre a pune capăt iuterpreUlrilor 8 ani, cauzată de răzbpi şi împrt'ju- 1I111 n şelU!e un e la a· 
gre,lIe ,i apre a se completa insufi- rările relultate pe urma războiului. paritla zlurulul nostru. 
cienţa art. 9~ din r~gulamelltul le~ei Universitarii de pe Crişuri au căutat Acest zhu Il npărut in-
de rl:lcrutare, ministern! de rn.zbo\ sA. ocazioneze publicului din Arad '1 tr'un moment· când iuce. 
face cunoscut urrr.ătoarele: imprejurime o serată. culturalA plă- tuse "ln"uI'ul urgllD de 

a) Nu se acordă dispensa unut cută, prin un program variat de l)rc~ă romilllCSC ce exista S'a făcut o greşenla, sau 
s'a produs o scapare din ve· 
dere. Ambele pot sa fie repa
rate şi atri\.g<'l.ud atenţiunea 
Clujului, cu convigerea ca. ne 
1mplinim o pioasă datorie, aş
teptăm cu Incredere şi acţiu
nea de dreptate, ce va con
stitui, un prinos adus, muncei, 
cil1stei şi sforţărilor culturale, 
continue şi I'Omâneşti. 

tAnar atunci când arCI un singur câlltări şi dedamaţii ~i prin repre- d 
frate mai mare de 18 ani sau toţi zentarea di~tractivei comedii alui in judetul Artul, e uude 
fraţii următori sunt mai mari -de lH Costache Radu. rezultă. că farâ "Gazetn 
all\ (art. 40 din legea de recru· Concertul societăţii âCrişalla, este Arndului" RomânImea. 3r 
tare.) unul dintre rarele prilejuri ce se O· fi trebuit să ~e Illăl'ginea-

b) Tânllrul care pe lâ!lgl un frate feră socit>tâţii româ.ne din Arad şi x I )C tiI lua. , t ., t' sCu. a ,(' .ul'tl Z art~ OI' 
mal mare de I B ani, mai are alţi mpn.'Junme pentru a se nlâlni ~I 
fraţi mai mici sub 18 ani, are drep- ounoaşte ,i sunfem convin~i ci acest ghiare, 
tul la dispenză, df'oarece trebue dat COIlC"rl va fi în1âmpinat cu bucurie De şi, ascultând de în· 
orfanilor tutorele natural şi legal, iar şi plăcere d~ tlltre<lgă societatea ro- demnul'Île ce ne ,'eueau, 
nu să fie nevoiţi a fi Î[lgrijiţi de un mânească, care prin asistarea ei la am filCut un ziar .'omâ-
tutore străin. acest concert va da tot odată si un nesc ncolo untle nu era 

c) Se va avea În "edere ii pres- I sprijin material şi moral nobilelor i· 1 t b 
Şi tn iOCl'ederea Jloa~tra. 

tn dl'eptate, felicităm dA mai 
inainte pe bătrânul profesor 
al Aradului, de gradaţia ce ii 
este acordată sincer' de inimile 
tutulor celor cari Inţeleg ce 
însemlleaza să munceşti patru 
decenii cu cint'lte şi cu insufleţire 
pentru cultura şi propăşirea 
naţiunei româneşti. 

cripţiunile an 97 din regulamentui scopuri suci al-culturale în a căror Il CI llI~U , tou~l tre ne S~ 
legei de recrutare, calld orfanii ră- I urmărire s'au angajat universitarii mil.rf.ul'lshll Ca ucensta ac· 
mOişi acasă ar fi suron măritate, 1 români. I ţi UDe nu B fost inţcleusă 
cari ·nu mai au nevoie de ajutorul 1 __ _ ,. ...... , .,,_ ! cum nr fi trebuit_ 
fratelui lor, sau s'ar dovedi precis I I D ~ I 1 d il 
ci toţi orfanii sunt avuţi sau sunt upa şPul'Ie un e z e, 
funcţionari sau servitori, în care caz liN FO R M AŢI UNI. II A]1~.eI:l1s~~~~1lI1: ail))l~I!nt~icclaroi 
averea sau profesiunea. tutulor, pro· l 
duce un venit suficient pentru Între. - ctmtimă din suma cu\'enitlt. 
ţinerea lor. I I pentl'u uhonament. 

Dacă tânărul are una sau douA I - Balul Societăţii sportive C. F. Se inţelege eă un zhr 
surori măritate şi mai are fraţi mai! R. va avea loc in :ziua de 21 lanu- românesc, lle~_jutat de ro-

................. ? ..... _ .......... ~._ .... _. __ -4 ..... __ ~w"-_"_'" mici de 18 ani, are dreptul la dis- , arie în restaorantul dela gară, a că- ... i toli 1 t 1 
pensă, deoarece nu se poate im- ~ rui apartamente au fost toate anga- mall 'f( cu n )()n~\lIlt~n ee 
pune cumnaţilor să. lugrijeaseă de ! jate pentru această ocazie. Va zice I neuchltote DU ponte !<li\. tril-
orfani. 1 orcht"stra de sub conducerea lui Al-: hl!wă de e,ât făcând c~le Cereale imobilizate ... 

In 
. ..... ....., ... " . .-_. ..._ I mai L'ici. , mul ~o'ele sacrificii. 

Spre a stabili cantităţile de gri\u,' ~ - Ieri a ţinut şedinţă pentru [Il cOlls{'cinti'l )'u~ăm pe 
gări. 

d f • Concertul Unl"verS"ltar"llor :j' luna Decemvrie consiliul administra- duH Ilbollntl, cari nu toll-IlR secari ~i erivate a late 1,] gă.ri, pe 'f 
ram pe, vagoane sau magazii, ,efii de ". ,... tiv al ora!şului. Şedinţa a fo~t des- lIchitnt ubnuumeutele !ii 
gări, vor campiecta formularele de 1 de pe Crlşurl, In Arad.: chisă de d. prefect Bdeş. D. dr. Il' facă ~H'ea8t~L de urgenţă, 
inventare ce li se vor pune la dis· I Miron membru al comisif'i, a salutat t 1 iti" d ) I 1 1 

Socittatea noţ'lolla1" cultural"'. pe noul prefect, care a rAspuns. 1" III ~l.ll h. ume e a 8( W· 
poziţie, in care trebue l>ă arate cât o...... i t tII 
mai exact, servÎndu-se de deci ara- .Crişana c în!îinţală de studenţii dela i S'au cetit apoi rapoartele lunare n I'IrShl ZUtrU II • 
ţiunile şi de registrele relative. felul universitatea din Cluj. originari de: de şefii diverselor rezorturÎ. _ .... _ _._ ... _.. --- __ 
prodnctelor sau derivatelor: grâu, pe Crişuri organizează pentru ziua i Consiliul în cursul discuţiilor nr-
secari, făinII. cal. 1 sau c"i;t. II. po- de 19 Ianuarie seara la orele 8, I mate In leg;ătură cu aceste rapoarte 
rumb ~i mălai, cantităţile, locul uude seara de Bobotează.. un Concert la a decis să. se adreseze parchetului 
sunt depozitatA, IIr. vagonului, nu. I Palatul Cultural urmat de dans In! cerâlOd ca să. se aplire cele mai 
mele sau orice alte detalii necesare j' saloanele dela Crucea AIbă, cu ur-: aspre pedepse faţă. de rll.uiăcători şi 
identificărei mărfurilor. mătorul program : : spărgători" aceasta în .urma furturil?r 

Illventarele acestea se vor face 1. G:;udeamus: cor bă.rbătesc.! ~I spargenlor dese dll\ vremea din 
tn dublu exemplar, în ele trecân- Cuvânt de de<;chidere ţinut de dr. i uruli:i., ,. . .. 
du-se şi cantităţile ce se găsesc în Victor German, preş. wc. Trei co. l ,Conslh~1 a aprobat dlSpozlţl,a re-
trenurile. ce eventual ar fi plecat din lori (G. Dim~) cor. dirig. G. Dudu- I vlz~,~atulUl, şcolar, fa cU,rs~nte la 
staţie inainte de ora fiută. şi indi. lescu. 2, Solo de pian : D~i(Jara Vio~ 1 ŞCO!: prtmare ~ă nc~ap!l. a, orele 
cată mai jos, dar care ll'ar pulea rica Radu, 3. Declamaţie de : Dşoara ! ~ ŞI lumătate ŞI ,să se .. termille J~ 
sosi în stat,ia următoare la acea N. Crăciune. 4. Solo de vioară cu I or.ele ,12, pentru ca eleVII s~, po~t,a 

ii. acompaniament de pian dnii A vra- i l!la, masa rf'gulat. Aceasta dlSpozlţ~e 
or 'Inventarierea se va face în toate meseu şi Boti~, 5, Declamaţie de: j rPlvlz?ratu! ,a luat-o tn urma c~r,en,~ 

1. Mărculescu, 6, La fân lână (A. 1 I<:r [acute lil acest senz de pallllţtl 
staţiunile în aceiaşi zi şi oră, adică 10 B n ) bă b'- t .. D" G D elevIlor. 
(zece) Ianuarie 1922 ora 18, spre a el a co~ ,T . a eSt;, ITIg. • u-
evita ca aceleaş producte să. fie du.eseu.'. SOlO de canto: D~o~ra - Ministerul comunicaţiilor a 
ir!ventarÎate de două. ori sau mai' Magda MohOI,a. 8. Monolog: d. Eu- adus la cunoştinţă. prefeclurei jude-
multe ori. j gen Norm~nd. 9. Sert'nudă de ţului Arad că a ordoul\t construirea 

.' , i Marschner calitati de cor. Corul vâ· c~lei ferate Pecica·Nădlac. 
v ~n ac~st _sc~p Se va tnmlte fle-, nă1orilor de Weber: Dirig. G Du. 

~arel staţ~unt eate un exemplar de I du les cu. Pauză. 10. Doctrina pentru - Azi dimineaţa a ars complect 
tnventar,!şI un exemplar proces-ver- soacre: de Costache Radu, (comedie tn Oradea Mare moara Moskovitz, 
~al! car! după cO?Iplectare" . se . vor 1 intr'un act) cu următoarea distri. uua dintre cele mai mari mori, Se 
ma~nta Imediat, dl~ect C0n:tlslun~l. su· I buţie a rolurilor: Costica Săliste:tn: crede că incendiul a fost pus de 
pertoar~ de cu~par~re dtn mt1l\~te- Vas_ Voştioariu. Mihail Zernescu: unul dintre muncitorii concediaţi. 
rul de mterne, Iar cate un exemplar Aug S' tai' B 't s d l' x Dr. P. Robesc1t, director de . - b I f . an, eCI ure. cu r,-u. 
de Inventar ş\ ~roces-ver a, ăcut Iuan Pescariu Sldan servitor: Vir- spital, ordinează. zilnic dela 8-9 ,i 
C,tI mâ.na d~ fte~are ~ef de s~a- gil Puşcariu, 'D~a Zoe Anghelescu 2-4, în Bulev. Regina Maria 24, 
tl~. vor fi reţll1ute 10 arhiva sta.ţlU- 58 ani, D!şoara N. Crăciulle,' Aglae Palatul Neuman. 

IU or
D
·. ţ' '1 '1 i'" fiica ei 38 ani: Dşoara FI. Bo:jor, 
Iree IUlll e reglOna e vor ngnJI Angel' fiica Agl '18 '. D --.------... __ 

ca staţiunile să. le confirme telegra- Viori maR d ati ani. Ş. 
fic pâl1ă. Iti ziua de 6 Ianuarie 1922 BCll

a 
t a u' t a t C t 

" '1 'f 1 e e pen ru ces oncer se 
că au primit clrcu ara ŞI ormu arele ot r ţ' J L'b"· D' ă , ii.' ' . t'" P e lne a , r ... na lecezan. 
~I c 10 zIUa ~l ora Ix.at. vor pro- , 
,t.da la inventariere Concertul dela 19 Ianuarie a so-

t; • cietăţii naţional-culturale .Ctişana. a 

Răspândiţi 

"Gazeta Aradului·' 
-- univen,itarilor de pe Crişuri, este ...... ___ ._ ..... 

Cum sunt impuse tere· 
nurile arendate. 

I Relativ la impunerea terenurilor 
I arcildate, ministerul de finanţe dă 
I . I 1- ' , 

1 

urmatoare e a.murln: 
La aplicar~a legii, dacă un pro 

1 prietar dovede~te cu contracte sin
I cere că. a al eudat terenlll sau Inainle 

de J Aprilie 192 L cu un preţ sub 
cel evaluat de comisiullca dil recea

zământ preţul realizat de el In ban 
contractului va întra tn calculul ve· 
nitului global pe anul financiar 
t 921 -1922 şi pe anii financiari ura 
mători până in anul ce. preceda ace
lui In care contractul expiră. Daci 
acest preţ este cu 25 la sulă. mii 

mic decât cel evaluat de comisiuaea 

de recenzămt\llt, impozitul ce s'ar 
plăti in plus la cedula A. pentru 

partea din venit ce întrece acea li· 
mită de 25 la sutli. va fi scăzut. pe 
aceia~i ani din impozitul stabilit 
pentru venitul global, considerându·se 

ca un deficit provenit din exploa· 

tare. 
Procurile speciale prevăzute de 

articolul 66 din lege pentru facerea 
declaraţiunilor. vor fi autentice, ele 

însă. pot fi a~ eptate la declaraţii in 

copii legalizate. -
Magazin de Haine IOSIF MUZSAYArad Vis-a .. vis cu Teatrul 

498 Oră,enesc 
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,logodna Regelui Serbiei 
cU Principesa Marioara. 
[n/rimpinarea Regelui Alexandru al 
Sârb iei la Sinaia. - Mli.8" dată in 
flWarea Regelui .Alexandru. - ']'0 a-

, JIUl Regelui Perdinand - Răspu.n,~"l 
Regel.,j Alexandru. 

BUCU1·e)~ti. - Dum:necli seara a 
50sit la Sinaia Regele~ Alexandru al 
Sârbiei. 

In gară Rf'gele Sârbi~i a fost in· 
'Iâmpinat de Regele Ferdinand, Priu
: cipele Moştenitor Carol, ministrul 

Slrbiei 1& Bucureşti şi funcţionorii 
• iegaţiei sârbeşli, primul ministru Ta
, ,be Ionescu cu soţia, mirlistrul de 
'război general Holbau, ministrul tie 
iQteruc Cămil.răşescu 'IIi llumăroşi no
labili din lumea politică. ,i diplo-
matică. . 

La sosirea trenului, muzica mili-
larl a inlonat imnul sârbesc, iar 
apoi Regele Alexandru a trecut In 
revistă compania, care a dat ono
rul. 

Urcaţi in automobile, Suveranii 
p asistenţa au plecat dela garâ la 
castelul Pele,. 

Aci metropolitul primat a oficiat 
un Tedeum, la care au asistat Re-

: gele J.<'erdinand şi Regina Maria. 
r Regele Alexandru al Sârbiei, lanco

viei minist, ui curţei regale sârb eşti. 
primul ministru Tache Ionescu şi 

f" ; sotia, ministrul de externe Derussi, 

,. 
e 
e ,ministrul de interne Că,mărăşescu, 

ministrul de ră.zboi Holban, genera.l 
Mărdărescu ,i DU mă-roşi alti demni
tari ai tir ei. e 

u 
ă 
1, 

1-

or 
IA 

1· 

lT 

ai 
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ar 
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Seara s'a dat trt onoarea Regelui 
Alexandru o masi., şi cu aceasta 0-

~azie Regele Ferdinand a rostit ur
mitorul toast: 

- Daţi-Mi voie, ca atât tn nu
mele Meu cât şi al poporului Mi'u 
să Vă. salut ca pe oaspetele nostru 
plăcut. Fii salutat din inimă. sin
ceră.. 

Te salut ca pe oşteallul viteaz, 
care A i purtat pe cap coroana de 
spinit c roană pe ca.re războiul glo
rios pe Care L-ai purtat împreunâ cu 
poporul sirbe~c a făcut-o în coroana 
victoriei. Am crezut, că coroana de 
spini nu mai poate deveni coroan~ 
rega!ă, dar ţinuta eroică. a poporului 
s&rbesc, a ridicat la importanţă isto
ricii. împreJurările războilllui sârbesc. 
Salut in Voi pe acei vecin; cu care 
Ne-au legat strâns luptele comune, 
ill Voi \'ăd pe viitorul Nostru cola-
borator. A-ţi fost totdea'Jna In ajuto
rul Nostru, când cauza comună a 
cerut aceasta, şi am !<peranţ'l că. a
cest ajutor, că. acest sprijin reciproc 
va fi veciuic. Comunitatea slntnsi ce 
exlstil. filtre Noi, a tost pece!luită 
prin sânge, comunitate care după a
tâtea lupte sângeroase a dat pusibi
litatea ca ţările Noastre să. fie in
tregile. 

lnchin paharul Meu pentru pace, 
pentru prietenia strânsă a celor două 
ţlri şi pentru Aliaţi. 

Rl"gele Alexandru al Sârbiei răs
se. pumând a mulţumit pentru primirea 

ce i·s'a făcut şi pentru urările popo· 
rului rom~n ,i ale Familiei Regale. 
Aduce aceleaşi urAri din partea po
poru iui ,i a armatei stl.rbe,ti. (A. 
T. R.) 
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• 
Bucureştii Azi după masă la 

ora 1 ş,i jumă.tate a avut loc logodna 
Regelui Alexandru cu a Principesei 
Regale Marioara. (A. T. R.) 

• 
Bt,cureşti. 

Alexandru a fost 
Mercuri. Se anunţă. 

Plecarea Regelui 
stahilită. 'pentru 

că. Regele Ale-
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undru va fi însoţit până la {ron
tiera ţării de Principele moştenitor 
Carol. (1\. T. R.) 

• 
Bucureşti. - In legături cu ]0-

godna Regelui Alexandru al Sârbiei 
cu Principesa Marioara a Româ.niei, 
A. T. R. anunţă următoarele: 

Ieri seara au avut loc la Caste
lul Pele~ mari serbări, dupi cari ti· 
nerii au făcut o preumblare prin 
parcul Castelului. Cu aceasl!i. ocazie 
Regeie Alexandru a cerut în casă.
torie pe Principesa Marioara. 

Seara s'a dat o masă tn Castel 
la care au luat parte Familia Re
gală româna, Regele Alexandru " 
suita sa, primul ministru Tache 10- I 

lIescu, ministru Cămără~escu şi Hol
ban. 

Hegele României a rostit la maRă 
un toast adu când la cunoşti nţă. im· 
portanţa evenimentului din Familia. 
Regală, eveniment ce tmpreun' de 
azi inainte două dinastii, & căror 
relaţiulli politice strâ.nse e fără in
doială. Dore,te fericire logodnicilor 

~i t.,i exprimă speranţll, ca cele 
două popoare cari ,i plnl acum au 
fost leg ate de olaltă prin interese 
comune \'01 rămâne şi mai departe 
in leKă.luri strânse. 

Hegele Alexandru ră.spuade <:il 
~e bucură. că a fost primit în Fami
lia Română şÎ crede, di. va face fe
ricită pe Mireasa Sa iubiti!. A ales 
o soţie cu care să Jmpartă fericirea, 
dar totodată ,i datoriile sale. 

Duptl. ma~ă a avut o reprezentaţie 
de cinema, rulându-se schiţe din că
lătoria Principelui moşI enitor Carol. 

i<egele Alex;\ndru să întoarce pe 
scuTlă. vreme la Belgrad, pentru ca 
să se poată renapoia pe sărbă.torile 
Bobotezei, 

Regele Ferdinand va vizita Bel
gradul pe la sfârflilu\ lui Ianuarie. 

Azi după. masă' a fost proclamată 
oflcial în cele două. oapitale logodna 
şi cu aceasla ocazie primul ministru 
Tache Ionescu a adresat o telegramă. 
de fdicitare primului ministru al 
Sârbiei, Pa~ici. (A. T, R.} 

..... ft rt--. .... ... ."'pv ... $ ... ........ .. 4:U 

ScaD,lolul' de la UerIIăuji. 
Referitor la scandalul petrecut In 

Cerniuţi, • Glasul Bucovinei. scde 
un articol de fond, din care repro
dUcem cele ce urmeazl: 

.Doi înalţi funcţionari din mi
nistertll de interne au sosit de două 
zile in Cernăuţi, spre a cerceta. în. 
tâ.mplfi,rile ce ,,'au desfăşurat, ince. 
pând din ziua de 29 Decemvrie 
1921, In legătură cu chestiunea tea~ 
trului naţional din Cernăuţi. 

Ne dă.m pe deplin Seama că e 
un lucru foarte delicat şi aproape 
inadmisibil de a trage la discuţia 
pUblică o anchl'tă fie chiar şi numai 
de ordin administrativ, inainte âe 
a-şi fi fncheiat lucrările. 

Suntem Însă de firma credinţll 
că. şcriilld cele ce urmează, nu fa
cem deciit să. aducem comisiullii de 
anchetă informaţiunÎ preţioase şi să-i 
dăm mij loace, cu aceasta anchetă 
să poată da chestiunii în litigiu o 
soluţionare echitahilă pentru toţi cei 
interesaţi şi totod~lă, şi dt:finitivă, 
spre a idătura o'lată pentru tot
deauna, ali'a zicând :in dJip fi ~urativ! 
acel depozit de matt'rii vl"cinic ex
plozibile ,i uşor infiamabi!e, care e 
cheStiunea teatrului naţ.ion·j] din Cer
n!iuţi 'ili c:tre necontenit deei va pri
mejdui buna inţelegere 'IIi lilliştita 
convieţuire a locuitorHor cernău· 
ţelli. 

Mărul discordiei şi al netnţelege
rilor trebue 1Illilurat cu totul ~i pen
tru totdeauna, 

Nu ştim cât de' largi sunt atri
buţiile comisiunii ancneHHoare, însă. 
ştim că numai prin stabilirea neâ.n
doelnică a singuraticelor fapte, ca de 
pildă care student a fost maltratat, 
care gardi,t a trecut de marglrllte! 
puterii sale. care indivizi au profe-, 
rat cuvinte insultătoare la adresa sta
tului ~i neamului românesc, !,il. a. m. 
d. şi că numai prin pedepsirea astor
fel de cazuri, mArul discordiei nu e 
inlllturat. 

Aci nu mai e vorba de nişte 
demollstraţiuni ale unor tineri cu 
sânge t!Înt-lr şi zvăpăiat şi de ciocnirile 
ei cu poliţia, demonstr4iuni şi cioc
niri cu prilejul cărora se produc de 
obiceiu în1âmplări cari încă au ne
voie de anchete. 

Si nici nu e vorbă de aţâţări cu 1 
ded~subturi politice de partid, pre- I 
cum p.etinde o presă infec!ă, dor· 1 
nică de a menţine vecinic pricini de I 
discordie Intre naţionalităţi, o presl 
care cu tot internaţionatismul ei, to· 

tUfi fntrebuinţează. vecinic ideia oa· 
tioual' ca un mijloc de asmuţare 
illtre naţionalitiţi. 

In sala teatrului orăscnesc s'a 
ţinut o adunare. Sala mare' a teatru
lui a fost, prin mai bine de 12 ore, 
arhiplină. Nu numai studenti deci 
au fost acolo, ci cel mai distins :pu
blic românesc din Cernauţi. Şi au 
luat cuvântul vorbitori, fără deose
bire de partide politice ~i stă.ri so
ciale. N'au fost deci numai demon
straţiuni de tineret şi Ilici de lucruri 
puse la cale de cutare partid politic, 
ci s'a dat o luptrt illtre dreplele pre
tenţiuni ale culturii româneşti, • atâta 
vreme. împilată, ~i intre privilegiile 
culturii austro- germane, atata vreme, 
privilegiatll.. Drepturile cui urale ale 
cfltAtenilor noştri evreo-germani, drep~ 
turi ce nu îi le Jleagă nimeni, cău· 
:ând să se adăpostească sub acele 
privilegii au ajuns în conllict cu 
drt>pturile culturale româneşti, îIJ ce 
priveşte teatrul. "':Acest conflict tre
bue hlăturat Eprin desh>garea defi
nitivă ~i imeoiatii. a teatrului naţio
nal din Cernăuţi, şi atunci energiile 
ce se de~fac din aceste drepturi cul
turale se vor desvoltaparalel! iar IlU 

se vor ciocni în cap. 

Pe chestiunea teatrului din Cer
nluţi. ciocnirea produsA între stu
denţi mea română ~i direcţ,iullea tru
pei viencze Popp. a fost transmisă, 
prin greşplile dlui Popp şi prin ne~ 
prevederile autorităţilor admin]stra~ 
tive locale) asupra intregii populaţii 
româneşti, nu numai din Cernăuţi, ci 
din Bucovina întreagă., căci au sosit 
adesiuni şi din aite' oraşe; aşa că 
acuma e vorbf\ de un conflict intre 
Români c:'lri îşi c~r dreptul lor la 
teatrul orăşenesc, la a cărui cli'trlire 
şi ci au contribuit, de care s'au fo
losit tnsă până. acuma exclusiv numai 
trupe stabile Ilemţe~ti. şi Între teat! ul 
evreo· german. 

Ca acest conflict să poaU, fi 
tranşat într'un chip echitabil deci ~i 
definitiv, ne-ar părea bine, dacă co
mi"ia anchetătoare ar putea să as
culie şi părerile, in privinţa aceasta, 
ale bărh~til(lr de frunte "i cu trecere 
tn viaţa ,;ublică şi cuitu;ahi. ca astfel 
hotf\râreA. luată să nu lase rane des
chise. 

• 
In acela~1 ,chestie studenţi mea 

bucovineană. trimite următorul comu
nicat; 

-
~ In contra ~vonurilor tendenţioase 

cari s'au răspindit de că.tre presa 
streinit ?recum ~i de ci.tre tA.uvoi
torii noştri cari caută să dea iniţia.
tÎV& mi~cării noastre pe seama dife· 
ritelor curente politice sau a anumi
telor persoane cari ni!-ar fi aţâţat ~i 
apa.!at, studenţimea declara. 'ili des
minIe cu t0'11ă. hotă.rârea că. miscarea 
ei nu este nici contra minorilAţilor. 
nici n'a fost aliment'ltă ,i sprijinitil 
de vre, un CUI ent politic) ni ci de 
vre-o persoană sus pusă., ci este o 
mişcare şpontană ~i sfântă, care li 

fost sprijillitîl. de intreg poporul 
roman din Bucovina ~i Care nu ur
măreşte, de cât înfiinţarea cât mai 
grabnică a unui Teatru Naţional şi 
îndepărtarea unui director de naţio
nalitate streină, care a căutat să-şi 
bată joc de cete mai nobile simţe. 
minte naţionale ale noastre. 

.......... A • 4 ...... .~ ... 

Minciuni ungure~ti. 
Biroul presei din ministerul de in

terne ne comunică. următoarele: 
Ziarul .Szozat< din Budapesta 

publică Într'un articol care pare mai 
mult un fragment de roman senta
ţional, că. Bertha Arpad, invalid un
gur, ar fi fost supus la toate tortu
rile care au fost iscodite pâni acum 
t1Ie imaginaţia diabolică. a tuturor că
lăilor din istoria universali ca :.oi 
declare că. a fost complice la aten
tatul dela Senat. 

Dar Bertha Arpad s'a prezentat 
sin!;ur la sfârşitul lunei Decemvrie 
1920 înaintea autorităţilor din Ora
dia Mare, sust,inând că a dezertat 
dela un post militar dela. graniţă. şi 
neforţat· a furnizat unele relatiuni 
cu privire ia atentatul dela Senat. 
Acestea fiind controlate, s'au dovedit 
că. sunt Bpsit! de temei. 

Până Ce s'au făcut aceste verifi
cări, el a fost lă.sat liber, a,a. că. 
cele iscodite de ziarul ~ Szozatc sunt 
cu totul de domeniul fantazieÎ. 
.......... __ .... (11' ....... --_ ..... _--,,-_ .... - ................... 

TELEGRAME. 
Lenin invltllt la conferinţa 

din Cun nes. 
Roma. - As-enţia Stefani anunţă, 

că Lenin a fost ÎnvÎtat la desbaterile 
conferinţei economică. cO[lstituită. de 
conferinţa de la Canues. 

IIH'itluea Gtwmaniel III con .. 
feriuţn. din Cnunes-

Berlin. - L'jureot, ministrul Fran
ţei la B/"rlin a 'nmanuat azi cance
laru!ui Wirth, tele~ra'Ha lui Briand, 
care i:Jvit!\ pe Germania în numele 
conferinţei dela Cannes sâ trimită 
delegaţi la această conferinţ!l, tncă 
in cursul si'tp I rtmâ.nei viitoare. 

o nouă ml~{mre contra
re,'o}llţlollaI'ă in Rusia de 

nord. 
Moscova. Ziare1e bolşeviste 

anunţi cii. in Rusia de nord a is
bucmt o nouă mi~care contrarevolu
ţionară. Aceaslă mi~,,:are intrece prin 
proporţiile sale, -oate mişcările con
trarevoluţionare de pţ~Ilă acum, Ma
sele poporale, care au suferit foarte 
mult din cauza foametei şi 3. ai lor 
lipsuri, sunt conduse de un căpitan 
cu numele Antonescu. (A. T. R.) 

Rad. responsabil: L.aurenţlu L.uca 

-
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Teatrul Orăsenesc ALEXANDRU MAAR .. .. 
10 J •••• 'I. 19t3. t 

PriMirii ora,ului cu drept de municipiu Arad. Ar 

No. 0057~1922 prim. 

Pablicaţiane . 
Bepertorul 8ăptămAaal. Se aduce la cuno~t,inţă generală, ei acei Oa 

e~t~~. ş,;:: DU ~i-atl vil':at inoă livret,ele ~i certificalele ma. 

fabrloa d. ,erll ,1 .aturl o. f,rta .otrlea 

ARAD, strada Eminescu Ho. 27 .• i 31-32 

Miercuri: "Faebirul" ou DI. Dr. Janovici ~i del Di", le pot viza. Il C!:'rcul de Recrutare~ dilll 
Dra Lili PoM. (Abon. B.) . :~~otd~e~~: Arad, pentru oei interesaţi la. 6cest cerc pân 

.Joi: "Doamna de 40 de ani" cu con~ bricate: str. Larevănzători soăzilmâlltmare In preţi la 15 Ianuarie 1922 inciuaive fiind ac~rdat 
'1' P Ab C) E . 2 Cumpără păr de cal în orice cantitate. cursul Drei LI 1 o6r. ( ono • mmescu . aceasta 8 doua prelungire a. vizei de că.tre MareI 

Vineri: "Valsul ultim" cu concursul Doei Stat Major al armatei CII. o favoare pantrn anul 
Mici Horvath şi Dl. Andrei Lâszlo. ------._---------- acesta, cu aceea. că altă prelullgira nu -'ie m' 

SAmbătă: Matineul cu locuri ieftine pentru copii: JIA.GAZ INUL DE CARBUNI acorda. 
Il A rcadie nul mare magor" ope- Arlid, la 10 Ianuarie 1922. ~ 
retii. mare dansantă. Bilete pentru toate KNEFFEL D R 
reprezentaţiunele publicate se pot cum- r. obu j i 
para deja cassă. i primat. ! 

SAmbătă: sea.ra "Nebunul" premierărolul princi- Bulev. Be«ele Ferdlnaud 1. 2. ·1 _ 

pal Silvia Tyrou, care pentru prima dat carbuni de călcat, lemne mărunte us- I lllA II CU DOTA ~ 
apare in operetă. Rolul celalalt; prio- I ~ I m 
cipal Radu Inks, piesa dirigiat.a de cate, earbuni În bUClat prima caUtate j , 
Desideriu Jakabffy, orchestrii.: Matei . In Arad tran~port la domiciliu. 566 ! Ghete bărbă.tf'~ti ~i femeieşti prima 
C~anyi. II • ___ ... ____ ... __ ... ____ I calitate lei 300 .••• Pălării ieftine. 

Duminecă: Matineu, cu locuri ieftine, pentru Arad, Bulev. Regele Ferdinand 1. No. 2, 
prima data va fi reprezent.at "Offen- I ! 
bach". St-ara "Nebllnul" a doua oră. i Ludovic Losonczy Arad 

0000000000000<>0000 
1 GIuvaergIu sI Ceasornloar .• Plata Avram lanog No. 1. 

Serviciul de Poduri ,1 Sosele Arad. , 

CINEMATOGRAFE. 
. Nrul 111, dramil. chineză, In 5 acte, în 10, 11, 
12 Ianuarie tn "A pollo". Baronul V asărhelyi îşi 
risipe'i'te aVE'rea în că.rţi. Vrea să se sinucigii., 
îns& t~i aduce aminte de idealnl sllu Olga. ° 
afl& la un japonez. Se începe luptă grea Între 
el şi jflpooe~ pentru Olga. Japonezul vrea s&·1 
fericească prin mâ.na fetei unui milia.rdar ame
rican. Dar baronul refuză., el vrea numai pe 
OJga, şi ea ti iubeşte numai pe eL Japoneznl vrea 
să-I dea din drum, sfi-l ucigA. Nu-i succede -
Disperat 8e sinucide pe sine. 

• 
Păpu,a miraculoasă, comedie în 4 acte, fn 

"TIrania", în 10, li, 12 Ianuarie. Baronul Chan
telli"t vrea să-şi tnsoa1'e p~ nepotul său ~i-i ofere 
300.000 tranci, daoii. va face pe voia lui. Baro
Dul aduni fetele in piaţă ca vărul să-şi aleagi. 
El însl la sfatul călugărilor alege o păpuşă. care 
seamAnl ca ruptă cu Oasi fata fabricantului. Ca 
ucenicul sA scape de băta.ie fiindcă a trint mâ.na 
plpnşei. OssÎ o inlocuf'~te. Lancelot, nepotul, 
alege O~si, unchiul pIăte';lte, iaf nepotul pleacă 
Ja că.lugAri, unde e primit cu bucurie. Lanoelot 
cred6 ,i acum că Ossi e păpuţlă, un şoar<,oe Însă 
descopere adevărul la ce fug amândoi din mă
năstire. 

Teatrul APOLlO ... .,. Teatrul URAHIA. -'...................... . .....................•. 
III 10, 11, 12 Ianuarie 
Marţi, Mierouri, Joi 

Senzaţie Corvin. 

Hrul 111. 
Dra.mll senzational" 
chineză In 5' acte. 

După romanul lui J. 
Reltsi de el Vajda. Regi

Bor: A. Korda. 

Primi actori: BabyBecker, 
G. Rajnai. D. Kertesz, .•• _. 

Ba1usa !,Ii Antoma. Farkas...., 

In 10, Il, 12 Ianuarie 

Marţi. Miero~ri, Joi 

Film Dorian. 

Papu~ă 
miraCUloasă. 

Splendidă comedie in 
4 acte. 

De Et'D~ Lnbits. 

Prim actor: Oss1' 
·Oswalda. 

MICA PUBLICITATE. 
Caut pentru imediati ocupal'e o oamerA mobi

lată in intravilanul ora~ului. Oferte sub deviza. 
"Plătesc biue'" la biroul Kelet. 

La notariatul cercual Băae,tl se 
caută un ajutor calificat 8ă posiadă 
limba românit, dotaţiuDe: afară de 8a
Iar - locuinţă, vipt, ÎDcălzit ,i even
tual -venite laterale, postul e de ocu
pat imediat. Popoviel secretar. 

, 
Mare asortiment de verJgh8te de logodnlt, oroloage de 
buzunar II l.Ie perete argintarII. Cumpără aur pentru un 
452 preţuri urcate. 

Levai şi Szigeti 
."(lC.If..s-

407 

~~ ·of 
mal 'ne.\.·.. tr. ,1 C •• 

Vis-a-vi. de Intrarea la Te. tru 
Recumandă magazinul bine şi abundaut sortat cu 

ghete bărbăteşti, femeieşti :~ Copii 
Preţllrl ieftine. 

In atentiunea 457 , 

cumpărătorilorde mobile 
Mobile pentru prânzitor ,i dormitor se pot 
cumpăra ieftin în depozitul de mobile Wiegen
fald, Arad, Str. Eminescu (Deâk Feranc) Nr.40 

Nr. 1756/1-1921. d: 

Public.tinne. CI , 
La Serviciul de poduri şi şosele Arad 8,e " p~ 

ţinea in 20 Februarie J 922 a. m. 10 ore lioitali~ T 
publică pentru darea in intreprindere a reedifii p 
cărei şoselei naţionale Boiu~-V lişeau-Oiuoiu CII 
suma de 450,586 lei 40 bani. Proectul şi colldi~ 84 
ţiunile de licitaţie se pot vedea in oarele ofici.l şi 
oase la serviciul subsemnat şi la Dlrecţiunea d,.i ~I 
poduri şi şosele Cluj, stra.da Borda Nr. 2. ,1 II 

Serviciul de Poduri ,1 Şosele Ard.l Pl 
Barto8, ,t 

~eful serviciului. 

---------------------------l~ Serviciul de Poduri ,1 Şosele Ara4. G 
t~ 

Nr. l'762/I-HhU. Ki 

Pnblicadane. 1) 

LI!. serviciul de podur: şi ~ose]e Arad se VII. d 
ţinea. în 28 Ianuarie 1922 a. m. 10 ore Iicit&~&-lr U 
publică pentru darea in intreprindere a recoA- ,. 
struirea podlllui nr. 130 pe ~o8eaua jlldeţana.j tI 
Micălaca-Halmagiu km. 108'3-1084, CII 8um,1 II 
de lei 25.453. Proectul ,i condiţiunile de Jiei'j d 
taţie S6 pot vedea In oareJe oficioase la serviciul 
subsemna.t. . 

Serviciul de Poduri ,i Şoaele Arad.! ~ 
I Bartos,' Jt 
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Fabrică de spirt şi de ~rojdie 

Fabrica de făină ••••• ARAD -

prime~te spre pub~ 
licareanunţuri lef~ 

tine. 
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R, Co Arad it::;:::~i:fD~;~;r;i bi;~t;·B.'R~r;i~~e·M;rî;~ Caro 1 B. Rei c b şi Fi nI a. · Fabrica de funii Str. Primaverii No. 2B., 32. l Ca •• proprie). Tel,fon 649 

-Tipografia. L. Rethy ,i Fiul Arad, Bulev. Regina Maria No. 7. 
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